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κοπός: Μειεηήζακε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη αλαιύζακε ηα 
απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο κηαο λέαο κεζόδνπ ίζραηκεο πεξίδεζεο ζε νγθνινγηθέο 
επεκβάζεηο. 
Τλικό και μέθοδος: Σε 41 αζζελείο (23Α, 18Θ,) κε επκεγέζεηο όγθνπο καιαθώλ κνξίσλ ή  
νζηηθνύο, ζηα άλσ (λ=4) θαη θάησ άθξα (λ=37) πεηύρακε αλαίκαθην ρεηξνπξγηθό  πεδίν κε 
εηδηθό ειαζηηθό δαθηύιην. Πξόθεηηαη γηα κία απνζηεηξσκέλε ηζραηκηθή θάιηζα κηαο ρξήζεο, ε 
νπνία θέξεη ζην άθξν ηεο έλαλ ειαζηηθό δαθηύιην κηθξήο δηαηνκήο, από ζηιηθόλε. Ο 
θαηάιιεινο δαθηύιηνο επηιέγεηαη βάζεη δηακέηξνπ, κήθνπο θαη ειαζηηθόηεηαο (ζπζρέηηζε 
κήθνπο-πίεζεο δαθηπιίνπ)  ζε ζπλάξηεζε κε ηα  βηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ αξηεξηαθή 
πίεζε, κε ζηόρν επαξθή θαη αζθαιή αγγεηαθή ζπκπίεζε γηα  αλαίκαθην ρεηξνπξγηθό πεδίν. 
Σηνπο όγθνπο, όπνπ δελ επηηξέπεηαη esmarch γηα λα κε ζπκπηεζζεί θαη δηαζπαξεί ν όγθνο, 
θαηά ηε αξρηθή θάζε εμαγγείσζεο, ν δαθηύιηνο ηνπνζεηείηαη κε θύιηζε ζην άθξν αξρίδνληαο 
από ηα δάθηπια. Έηζη επηηπγράλεηαη αλαίκαθηε αθαίκαμε θαη κε εηδηθή ηερληθή ππέγεξζεο ηνπ 
δαθηπιίνπ ζηιηθόλεο,  απνθεύγεηαη ε πίεζε ζηε κάδα. Επηπιένλ ζε  βαξείεο θαη αηκνξξαγηθέο 
επεκβάζεηο(όγθνη από γόλαην θαη αγθώλα κέρξη ςειά ζην κεξηαίν θαη ζην βξαρηόλην 
αληίζηνηρα) είλαη αδύλαηε ε ηνπνζέηεζε tourniquet ιόγσ ηνπ εύξνπο θαη δελ επηηξέπεη ηελ 
επέθηαζε ηεο ηνκήο πνιύ θεληξηθά. Σε απηέο, ν ζηελόο ειαζηηθόο δαθηύιηνο απεδείρζε ε κόλε 
ιύζε γηα πιήξε εθθαζάξηζε ηνπ όγθνπ θαη επηηπρή δηάζσζε κέινπο. 
Αποηελέζμαηα: Οη επεκβάζεηο, δηάξθεηαο 18–120min, έγηλαλ ζε εληειώο αλαίκαθην πεδίν. Ο 
ρξόλνο ηνπνζέηεζεο ήηαλ βξαρύηεξνο ηεο θιαζζηθήο ίζραηκεο πεξίδεζεο (<10sec). Μεηά ηελ 
αθαίξεζε δελ παξαηεξήζεθε απόηνκε κεηαβνιή ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο  ή επηπινθέο ιόγσ 
πίεζεο ζην δέξκα, ζηνλ όγθν, ζην ππνδόξην θαη ζηα λεπξαγγεηαθά ζηειέρε. 
σμπεράζμαηα: Η ίζραηκε πεξίδεζε κε ειαζηηθό δαθηύιην έρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θαη 
κπνξεί είλαη αζθαιήο ζε νγθνινγηθέο επεκβάζεηο ζηα άθξα.  
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